
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2021 

 

Aanwezig: Pieter van de Stadt (voorzitter), Simon Fortuyn, Kathy Arends, Jan-Willem van den Beukel, 

Titia Cnossen en Wilma Atsma (secretaris) 

  

 

Adviezen 

1.  Ontwerp locatieplan ondergrondse containers appartementencomplexen fase 2e 

Besloten is: 

1. Het ontwerp-locatieplan ‘Afvalcontainers appartementencomplexen - Fase 2e” vast te 

stellen. 

2. Om de verdere besluitvormingsprocedure voor dit locatieplan via een Openbare Uniforme 

Voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht te doorlopen en 

conform deze procedure het ontwerp-locatieplan ter inzage te leggen. 

2.  Aanvullen budget Jeugdcoach op School 2021 met Rijksgeld 

Besloten is: 

1. € 175.327,50 vanuit de rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NPO) 

in te zetten voor aanvullend budget voor de Jeugd Coach op School. 

2. De gemeenteraad wordt geïnformeerd in de komende voortgangsbrief veranderopgave 

jeugdhulp. 

3.  Interbestuurlijk Toezicht 2022 

Besloten is: 

1. De burgemeester aan te wijzen als portefeuillehouder van de Bestuursovereenkomst generiek 

interbestuurlijk toezicht 2022. 

2. De Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022 door de burgemeester 

namens het college te laten ondertekenen. 

4.  Ontwerp-verzamelverkeersbesluit toekomstige laadpaallocaties 

Besloten is: 

1. Het ontwerp-verzamelverkeersbesluit voor het aanwijzen van 168 parkeergelegenheden voor 

het opladen van elektrische voertuigen vast te stellen. 

2. De besluitvormingsprocedure voor dit besluit via een Uniforme openbare voorbereidings-

procedure conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht te laten plaatsvinden. 

3. Het ontwerp-verzamelverkeersbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

5.  Raadsvragen fractie Wij over deelauto's in Lansingerland 

Besloten is de raadsvragen van de heren Alsemgeest en Jumelet van de fractie Wij Lansingerland 

ex artikel 37 RvO te beantwoorden met brief U21.06541. 

6.  Continuiteitssteun stichting 3B-bus 

Besloten is: 

1. Stichting 3B-Bus voor € 10.000,00 te compenseren voor de verwachte gederfde inkomsten 

door corona in de periode 1 maart 2020 t/m 31 december 2021. 

2. Deze bijdrage te dekken uit het regulier budget collectief vervoer en indien ontoereikend te 

dekken uit de reservemaatregelen Coronacrisis en dit te verwerken in de Jaarrekening 2021. 
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7.  Slotwijziging 2021 

Besloten is: 

1. De Slotwijziging 2021 ter vaststelling voor te leggen aan de raad van 23 december 2021. 

2. De begrotingswijziging van voorstellen uit deze Slotwijziging 2021 vast te stellen, inclusief de 

reservemutaties. 

3. De budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 met een bedrag van € 3.118.000 vast te stellen 

en in 2022 beschikbaar te stellen. 

4. De reeds gevoteerde investeringskredieten uit het MIP te verhogen met € 557.495 over de 

jaren 2021 tot en met 2025. 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 30 november 2021 

 

 

 

 

Wilma Atsma                   drs. Pieter van de Stadt 

secretaris        burgemeester 

 


